HIRVIJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS METSÄSTYSKAUDELTA 2019-2020.
Hallinto:
Hirvijaoston vetäjänä toimi Marko Aaltonen ja metsästyksen johtajana kolmatta kauttaan Antti Moksunen.
Hirvijaosto: vetäjä / varajohtaja Marko Aaltonen, met. joht. Antti Moksunen, muina jäseninä varajohtajat
Antti Häkli, Heikki Korpela, Heikki Lindeman ja Veijo Pessi. Vuoden aikana hirvijaosto kokoontui kerran 7.2.
ja hirviseurue kaksi kertaa, 10.3. loppupalaveri ja 3.8. perustava kokous. Hirviseurueeseen kuului 29
jäsentä, 3 varahenkilöä. Kaikki varahenkilöt olivat RMS:n jäseniä tai koejäseniä. Hirviseurueen lisäksi
peuraporukkaan kuului yksi jäsen. Lihanpaloittelun johtajina toimivat Antti Moksunen ja Timo Ruokkeinen.
Varsinainen toiminta:
Hirvieläinten pyyntilupia haettiin ja saatiin 12 (12) hirvelle. 12 aikuisen hirven pyyntiluvista käytettiin 10
(10) lupaa. Luvilla kaadettiin yhteensä 14 (13) hirveä ja saaliina saatiin 3 (4) AU ja 3 (3) AN, yhteensä 6 (7)
aikuista. Vasoja saatiin 7 (0) VU ja 1 (6) VN, yhteensä 8 (6) vasaa. Vasojen saalis oli suurin mitä tällä
vuosikymmenellä on saatu.
Naarasosuus aikuisista oli 50% (43%) ja vasaosuus kaikista oli 57% (46%). Jahdin aikana hirviä havaittiin 5
(11) U, 15 (11) N+0, 13 (11) N+1, 2 (3) N+2, 0 (0) N+3, 7 (10) Y/T, kaikkiaan 59 (63) hirveä ja jääväksi
kannaksi arvioitiin 16 (22) hirveä eli 2,83 (3,9) hirveä/1000 ha kokonaisalaa kohden. Hirvenmetsästyksen
kokonaisala oli 5.658 ha ja metsästykseen käytetty ala 5.064 ha.
Valkohäntäpeuran lupia haettiin ja saatiin 12 (12) ja joilla kaadettiin kyttäys- ja yhteisjahteina 2 (2) AU ja 2
(1) AN sekä 3 (1) VU ja 3 (3) VN eli yhteensä saatiin saaliiksi 4 (3) aikuista ja 6 (4) vasaa. Valkohäntäpeuran
lupia käytettiin yhteensä 7 (5) lupaa. Metsästyskauden aikana järjestettiin seurueen yhteisiä peura- /
kaurisjahteja 4 kertaa.

Hirvijahti aloitettiin 12.10. ja se päätettiin 29.12.2019. Jahtipäiviä oli 23 (23).
Hirvistä jaettiin maanomistajille 21 (15) palaa, kaatopaloina 11 (11), peijaisten esiintyjälle 1 pala ja
arvonnassa 3 palaa, lisäksi rosvonpaistiin käytettiin n. 20 kg lihaa. 9 naisjaoston aktiivijäsenelle ja yhdelle
seuruetta avustaneelle jaettiin paketit jauhelihaa.
Hirvijahdissa oli mukana kaikkiaan 8 (5) koiraa. Koiranohjaajina toimivat ja koirina: Aira Aaltonen -> Tessu,
Marko Aaltonen -> Piku ja Tiku, Jouni Hassinen -> Moona ja Peetu, Antti Häkli -> Lassi, Heikki Korpela ->
Osku ja Antti Moksunen -> Jannu. Suolakivet kunnostettiin, passilinjoja merkittiin ja joitakin passeja
siirrettiin uusiin paikkoihin. Passitornien rakentamis- ja vientitalkoot järjestettiin 28.9. Nylkyvajalle
hankittiin sähkövinssi, joka asennettiin siirtokiskolle yhdessä vaa`an kanssa Marko Aaltosen johdolla. Lisäksi
hankittiin tyhjiöpakkauskone, joka mahdollisti etenkin jauhelihan asianmukaisen pakkaamisen. Pekka Aalto
toimi lihamestarina.
Osallistumiset ja palkitsemiset:
Hirviseurue osallistui hirvipeijaisiin 9.11. ja lasten hirvijahtipäivään 1-6 vuosiluokkien oppilaille 26.10.
Harjoitusammuntoihin ampumaradalla keskiviikkoisin 3.7.- 18.9. Heikki Korpelan johdolla. Osallistujia oli
runsaasti ja harjoituksissa kertyi helteisestä kesästä huolimatta kaikkiaan peräti 203 (117) suoritusta.
Hirvijaosto valitsi Vuoden 2019 kaatajaksi ________________ ja hänelle luovutetaan kiertopalkintona
kaatajanmalja. Koirataulu-kiertopalkinto luovutetaan koiranohjaaja ___________________ ja koiralle
__________ . Metsästyksen johtaja valitsi vuoden hirvenmetsästäjäksi _____________________, jolle
luovutetaan kiertopalkintoja metsästystorvi. Palkitsemiset luovutetaan saajille seuraavassa hirviseurueen
kokouksessa.
Hirvijaosto.

